
                                                           
 
 

 
 

 
 
  
  

 
 

 على نفس الورقةعن جميع األسئلة التالية  يبيباهلل ثم أج ينياستع

 العبارة اخلاطئة: مأما ( Ꭓ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة  ( √)  عالمة ضعي: األولالسؤال 
 اإلجابة العبارة م

  تهدئته وحاول هربو طمئن لنوبة تعرض مريض لمساعدة المتبعة الخطواتمن   .1

  تحريك المصاب إلى مكان بارد  بضربة شمسمن اإلسعافات األولية التي تقدم لشخص أصيب   .2

  من الخطوات المتبعة لمساعدة الشخص الذي تعرض لنوبة الربو وضع المريض في وضع الجلوس المريح  .3

  تنجم عندما يعلق جسم غريب في الحلق أو القصبة الهوائية الغصة  .4

  االختناق هو تمزق في أنسجة الجلد  .5

  مصدرها حسب تتنوع ما شخص بها يصاب قد التي الحروق  .6

  في حالة التسمم باالبتالع يمكن أن  يخفف السم بإعطائه ماء أو لبن  .7

  يمكن منع العدوى في حالة الحروق السطحية الجزئية، أو الحروق الشديدة باستخدام الصبار  .8

  يمكن ان تدخل المواد السامة من خالل الفم عن طريق البلع  .9

  المنزل في الجزئية والسطحية السطحية، الصغيرة الحروق عالج ال يمكن  .11

 أكملي الفراغات التالية : : الثانيالسؤال 

 الدرجة كتابة الدرجة 4س 3س 2س 1س
 اسم المدققة ةاسم المراجع ةاسم المصحح

   

 التوقيع التوقيع التوقيع أربعون درجة فقط 41 11 11 11 11

         

 .المجاورة واألنسجة الدموية واألوعية األعصاب في بإصابات مصحوبة كسور هي..................  كسورال  .1

 قطعة من الحلوى بالفم نسبة السكر في الدم وهو في حالة وعي يعطى..............مريض الذي لديه ال  .2

  ساقيه مادا   يجلس بأن................ مريضلالمريح  الجلوس وضع  .3

 التنفس على من قدرته التأكد يتم للوعي فاقدا   إذا كان  الدم  في................. نسبة بنقص المصاب المريض  .4

 اإلسعاف على فورا   االتصالـ ...................ب أصيب لشخص تقدم التي األولية اإلسعافات من  .5

 مكان ................ إلى المصاب تحريك شمس ضربةبـ أصيب لشخص تقدم التي األولية اإلسعافات من  .6

 البارد............. و الكمامات باستخدام جسم المصاب بضربة شمس حرارة درجة خفض يتم  .7

 للشرب...............  أي بضربة شمس المصاب إعطاء تجنب  .8

 ...................... وضع في المصاب يوضع للمصاب بضربة شمس  الوعي فقدان حالة في  .9

 ................. جيد مكان إلى المصاب نقل االختناق حاالت إلسعاف األساسية المبادئ من  .11

 العلوم : املادة
 (تعليم مستمرثالث )الصف : 
 ساعة ونصف الزمن :

 

 ......................................................االسم : .......

 تعليم مستمر ()  للصف الثالث مالعلواختبار مادة 
هـ 1443) الدور األول ( لعام  الثالثالفصل الدراسي 

 العربية السعودية ةاململك
 وزارة التعليم

 ...........إدارة التعليم 
 التعليم املستمر

  ...............املدرسة 



 من القائمة ) ب (ضعي الرقم املناسب من القائمة ) أ ( أما ما يناسبها : الثالثالسؤال 

 القائمة ) ب ( الرقم المناسب القائمة ) أ ( م

  الهوائية والممرات بالقصبة مؤقت ضيق عن الحالة هذه وتنتج  الجرح  1

 .الشديدة الشمس لحرارة طويلة لفترة التعرض نتيجة تحدث  األولى الدرجة من الحروق  2

 كبير فيها التلوث وخطر الجلد، وجرح العظمة نهاية بروز مع العظامفي  تحدث   اسعاف عضة الثعبان  3

 تحدث نتيجة بلع االجسام الصغيرة لدى االطفال الصغار  الغرق  4

 .شديدة ندبات تترك ما وعادة الجلد، في أعمق كونت  الرعاف  5

 النزيف أسباب من %91 ويشكل واألطفال الشباب عند يكثر  الثالثة الدرجة من الحروق  6

 والرئتين الهوائية الممرات داخل إلى الماء دخول بسبب يحدث  الغصة  7

 المصاب الطرف تحريك عدم مع الراحة بوضعية المصاب يوضع  مركبة كسور  8

 الجلد من )السطحية( الخارجية الطبقة حروق تضمنت  الشمس ضربة  9

 الجلد أنسجة في تمزق هو   الربو  11

 :االجابة الصحيحة اختاري: الرابعالسؤال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يصل فريق اإلسعاف الطبي  الرعاية الطبية المناسبة التي تحافظ على حياة المصاب إلى أنتقديم  .1

 البديلةاإلسعافات       ج( الثانويةاإلسعافات     ب( اإلسعافات األولية        أ(

 هو سيالن الدم من األنف، ويحدث في كل األعمار و له العديد من األسباب .2

 الجروح     ج( الغصة    ب(  الرعاف        أ(

 هو احتباس النفس وعدم حدوث عمليتي الشهيق والزفير .3

 الجروح     ج( الغصة    ب( االختناق        أ(

 رقم هيئة الهالل األحمر السعودي  .4

 995     ج( 996   ب( 997       أ(

 هو انفصال في استمرارية العظم .5

 الجروح     ج( الرعاف    ب( الكسور        أ(

 من المصادر التي تسبب الحروق .6

   جميع ما سبق     ج( التعرض للصعقة الكهربائية     ب( التعرض للنار بشكل مياشر         أ(
 تسمى ................. المنطقة واألحذية من المنطقة المحروقة رات مثل الخواتم والساعاتاالقيام بإزالة أي مالبس أو اكسسو .7

 معالجة       ج(  تبريد     ب( تنظيف         أ(

 الهواء يمنع دخول مما والرئتين الهوائية الممرات داخل إلى الماء دخول بسبب يحدث .8

 الحروق       ج( التسمم      ب( الغرق          أ(

 األحمر السعودي الهالل رقم هيئة .9

 999       ج( 998     ب( 997         أ(

 ملوثة إلى الجسم بكمية معينة فتحدث أضرار داخل الجسمأو  دخول أي مادة ضارة .11

      الحروق   ج( الغرق      ب( التسمم         أ(

  معلمة املادة /  لكن بالتوفيق والنجاح  ,,,,,,   انتهت األسئلة  ,,,,,,   مع متنياتي



                                                           
 
 

 
 

 
 
  
  

 
 

 على نفس الورقةعن جميع األسئلة التالية  يبيباهلل ثم أج ينياستع

 العبارة اخلاطئة: مأما ( Ꭓ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة  ( √)  عالمة ضعي: األولالسؤال 
 اإلجابة العبارة م

 √ تهدئته وحاول هربو طمئن لنوبة تعرض مريض لمساعدة المتبعة الخطواتمن   .1

 √ تحريك المصاب إلى مكان بارد  من اإلسعافات األولية التي تقدم لشخص أصيب بضربة شمس  .2

 √ المريحمن الخطوات المتبعة لمساعدة الشخص الذي تعرض لنوبة الربو وضع المريض في وضع الجلوس   .3

 √ تنجم عندما يعلق جسم غريب في الحلق أو القصبة الهوائية الغصة  .4

 × االختناق هو تمزق في أنسجة الجلد  .5

 √ مصدرها حسب تتنوع ما شخص بها يصاب قد التي الحروق  .6

 √ في حالة التسمم باالبتالع يمكن أن  يخفف السم بإعطائه ماء أو لبن  .7

 √ الحروق السطحية الجزئية، أو الحروق الشديدة باستخدام الصباريمكن منع العدوى في حالة   .8

 √ يمكن ان تدخل المواد السامة من خالل الفم عن طريق البلع  .9

 × المنزل في الجزئية والسطحية السطحية، الصغيرة الحروق عالج ال يمكن  .11

 أكملي الفراغات التالية : : الثانيالسؤال 

 الدرجة كتابة الدرجة 4س 3س 2س 1س
 اسم المدققة ةالمراجعاسم  ةاسم المصحح

   

 التوقيع التوقيع التوقيع أربعون درجة فقط 41 11 11 11 11

         

 .المجاورة واألنسجة الدموية واألوعية األعصاب في بإصابات مصحوبة كسور هي......... المختلطة ......... كسورال  .1

 نسبة السكر في الدم وهو في حالة وعي يعطى قطعة من الحلوى بالفم......نقص ........مريض الذي لديه ال  .2

  ساقيه مادا   يجلس بأن........الربو ........ مريضلالمريح  الجلوس وضع  .3

 التنفس على من قدرته التأكد يتم للوعي فاقدا   إذا كان  الدم  في........السكر ......... نسبة بنقص المصاب المريض  .4

 اإلسعاف على فورا   االتصال...........شمس ضربة ـ ........ب أصيب لشخص تقدم التي األولية اإلسعافات من  .5

 ..........بارد مكان ...... إلى المصاب تحريك شمس ضربةبـ أصيب لشخص تقدم التي األولية اإلسعافات من  .6

 البارد......الماء ....... و الكمامات باستخدام جسم المصاب بضربة شمس حرارة درجة خفض يتم  .7

 للشرب....... سوائل ........ أي بضربة شمس المصاب إعطاء تجنب  .8

 ............اإلفاقة .......... وضع في المصاب يوضع للمصاب بضربة شمس  الوعي فقدان حالة في  .9

 .........التهوية ........ جيد مكان إلى المصاب نقل االختناق حاالت إلسعاف األساسية المبادئ من  .11

 العلوم : املادة
 (تعليم مستمرثالث )الصف : 
 ساعة ونصف الزمن :

 

 االجابة النموذجية

 تعليم مستمر ()  للصف الثالث العلوماختبار مادة 
هـ 1443) الدور األول ( لعام  الثالثالفصل الدراسي 

 العربية السعودية ةاململك
 وزارة التعليم

 ........إدارة التعليم 
 التعليم املستمر

  ...........املدرسة 



 ضعي الرقم املناسب من القائمة ) أ ( أما ما يناسبها من القائمة ) ب (: الثالثالسؤال 

 القائمة ) ب ( الرقم المناسب القائمة ) أ ( م

  الهوائية والممرات بالقصبة مؤقت ضيق عن الحالة هذه وتنتج 11 الجرح  1

 .الشديدة الشمس لحرارة طويلة لفترة التعرض نتيجة تحدث 9 األولى الدرجة من الحروق  2

 كبير فيها التلوث وخطر الجلد، وجرح العظمة نهاية بروز مع العظامفي  تحدث  8 اسعاف عضة الثعبان  3

 تحدث نتيجة بلع االجسام الصغيرة لدى االطفال الصغار 7 الغرق  4

 .شديدة ندبات تترك ما وعادة الجلد، في أعمق كونت 6 الرعاف  5

 النزيف أسباب من %91 ويشكل واألطفال الشباب عند يكثر 5 الثالثة الدرجة من الحروق  6

 والرئتين الهوائية الممرات داخل إلى الماء دخول بسبب يحدث 4 الغصة  7

 المصاب الطرف تحريك عدم مع الراحة بوضعية المصاب يوضع 3 مركبة كسور  8

 الجلد من )السطحية( الخارجية الطبقة حروق تضمنت 2 الشمس ضربة  9

 الجلد أنسجة في تمزق هو 1  الربو  11

 :االجابة الصحيحة اختاري: الرابعالسؤال 

 
 
 
 
 

 الطبييصل فريق اإلسعاف   تقديم الرعاية الطبية المناسبة التي تحافظ على حياة المصاب إلى أن .1

 البديلةاإلسعافات       ج( الثانويةاإلسعافات     ب( اإلسعافات األولية        أ(

 هو سيالن الدم من األنف، ويحدث في كل األعمار و له العديد من األسباب .2

 الجروح     ج( الغصة    ب(  الرعاف        أ(

 ث عمليتي الشهيق والزفيرهو احتباس النفس وعدم حدو .3

 الجروح     ج( الغصة    ب( االختناق        أ(

 رقم هيئة الهالل األحمر السعودي  .4

 995     ج( 996   ب( 997       أ(

 هو انفصال في استمرارية العظم .5

 الجروح     ج( الرعاف    ب( الكسور        أ(

 من المصادر التي تسبب الحروق .6

   جميع ما سبق     ج( التعرض للصعقة الكهربائية     ب( التعرض للنار بشكل مياشر         أ(
 تسمى ................. المنطقة واألحذية من المنطقة المحروقة رات مثل الخواتم والساعاتاالقيام بإزالة أي مالبس أو اكسسو .7

 معالجة       ج(  تبريد     ب( تنظيف         أ(

 الهواء دخول يمنع مما والرئتين الهوائية الممرات داخل إلى الماء دخول بسبب يحدث .8

 الحروق       ج( التسمم      ب( الغرق          أ(

 السعودي األحمر الهالل هيئةرقم  .9

 999       ج( 998     ب( 997         أ(

 أو ملوثة إلى الجسم بكمية معينة فتحدث أضرار داخل الجسم دخول أي مادة ضارة .11

      الحروق   ج( الغرق      ب( التسمم         أ(

  معلمة املادة /  لكن بالتوفيق والنجاح  ,,,,,,   انتهت األسئلة  ,,,,,,   مع متنياتي


